
                                
 

 

JUNHO / SETEMBRO / OUTUBRO – 10 DIAS 
1º DIA – LISBOA / BERLIM 

 
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida para formalidades de embarque. 
Partida em voo da TAP Portugal, com destino a Berlim. Assistência à chegada pelo guia privativo de 
língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Transporte para o Hotel Holiday Inn Alexanderplatz**** ou similar. Jantar e alojamento. 
 
 

2º DIA – BERLIM / POSTDAM / BERLIM 
 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita com guia 
local a Potsdam e ao Palácio (Novas Câmaras) e Jardim 
de Sans Souci. Regresso a Berlim e almoço em 
restaurante local. De tarde, com o nosso guia local, 
damos início à visita panorâmica da capital da 
República Federal da Alemanha, símbolo da Guerra 
Fria, que até 1989, ficou dividida pelo muro “da 
vergonha” entre a partedominada pela URSS a leste 
e a pertencente à RFA a oeste. Destaque para a 
movimentada avenidaKurfurstendam, o Reichstag, 
a Porta de Brandenburgo, a zona monumental da 
avenida Unter den Linden, a Alexanderplatz e o quarteirão 
Tiergarten. Jantar e alojamento no hotel. 

3º DIA – BERLIM / DRESDEN 
 

Após o pequeno-almoço buffet partida para Dresden. 
À chegada, visita panorâmica à famosa 
esculturalmente rica “Florença do Elba” da qual se 
destaca o passeio a pé pelas margens deste rio e pelo 
rico conjunto monumental, nomeadamente, o 
extraordinário conjunto barroco zwinger (ex-líbris da 
cidade), a Ópera Semper, a antiga Catedral Católica e, 
num muro do Castelo, o impressionante painel de 
mosaicos de porcelana de Meissen “a Procissão dos 



Duques”, bem como o restante património histórico recuperado após o raide aéreo da noite de 13 para 
14 de Fevereiro de 1945, no qual terão morrido mais de 100.000 pessoas. Almoço em restaurante local 
Restante tarde livre. Jantar e alojamento no Hotel Dorint Dresden**** ou similar. 

 

4º DIA – DRESDEN / NUREMBERGA 
 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida para Nuremberga, antiga capital Imperial. 
Paragem para almoço no caminho em restaurante local. Chegada a Nuremberga. Jantar e alojamento 
em hotel ****. 
 
 

5º DIA – NUREMBERGA / SALZBURGO 
 

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita 
panorâmica orientada pelo nosso guia privativo. Por 
se tratar das mais belas e típicas cidades medievais da 
Alemanha, Nuremberga, foi escolhida para palco do 
cortejo da concentração anual do Partido Nacional-
socialista Alemão na campanha de propaganda da 
famigerada doutrina NAZI. Mais tarde, palco do 
primeiro grande julgamento de criminosos da 2ª 
Grande Guerra, permite hoje, com o devido 

distanciamento e após aturados restauros, que 
apreciemos esta bela localidade cercada de muralhas e 

plena de monumentos. Almoço em restaurante local. Partida para Salzburgo. Chegada, jantar e 
alojamento no HotelHoliday Salzburg City**** ou similar. 

 

6º DIA – SALZBURGO 
 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã visita de Salzburgo a pé, com guia local, durante a qual 
poderemos admirar os belos jardins do Palácio Mirabel, as margens do rio Salzach, a famosa e antiga rua 
comercial Getreidegasse com as célebres tabuletas de ferro forjado, o importante conjunto de igrejas 
com destaque para a Catedral (visita ao interior), o Palácio dos Festivais, entre outros. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre para atividades de gosto pessoal ou compras. Jantar e alojamento no hotel. 
 
 

7º DIA – SALZBURGO / RATTENGERG / INNSBRUCK 
 

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para A bela região 
do Tirol cujas deslumbrantes paisagens percorremos em 
direção ao vale do rio Inn. Paragem na típica localidade de 
Rattenberg. Almoço em restaurante local e tempo livre. 
Continuamos para Innsbruck, capital desta bela 
província. Passeio a pé orientado pelo nosso guia 
privativo. Jantar e alojamento no Hotel Innsbruck**** 
ou similar. À noite, assistiremos a um espetáculo de 
genuíno folclore tirolês. 



8º DIA – INNSBRUCK / CASTELO LUIS II / MUNIQUE 
 

Pequeno-almoço buffet. Partimos através das 
incomparáveis paisagens tirolesas e dos Alpes Bávaros 
até ao magnífico local onde o Rei Luís II da Baviera 
mandou edificar o famoso Castelo Neuschwanstein, que 
Walt Disney utilizou como modelo para os seus castelos 
de fadas. Subimos num transporte adequado ao terreno 
para visita ao interior deste castelo. Almoço em 
restaurante local. De tarde continuamos pela estrada 
romântica em direção à capital da Baviera. À chegada, 

panorâmica de Munique, orientada pelo nosso guia 
privativo, com um passeio a pé no centro histórico. Destacamos, bem no centro, a monumental Av. 
Ludwigstrasse, a Max Joseph Platz com o conjunto de teatros enquadrados no edifício do Palácio Real, 
assim como a célebre Marienplatz com a sumptuosa Câmara Municipal que tem, à sua volta, uma das 
mais espetaculares áreas comerciais da Alemanha. Jantar e alojamento no Hotel Holiday Inn Munchen 
City Centre**** ou similar. 
 
 

9º DIA – MUNIQUE 
 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia livre para atividades de gosto pessoal ou compras. Jantar e 
alojamento no hotel. 
 
 

10º DIA – MUNIQUE / LISBOA 
 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo regulares da TAP – Portugal, com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa. 
 
 

FIM DA VIAGEM 

PREÇO POR PESSOA , MINIMO 35 PARTICIPANTES 

Em quarto duplo / Triplo 1.640,00 € 

Suplemento quarto individual     350,00 € 

Taxas de aviação      135,00  € 

 
Nota : Valor das taxas de aviação( aeroporto , segurança e combustível ) sujeitos a alteração até à 
emissão dos bilhetes  

O PREÇO INCLUI : 

� Passagem aérea classe económica em voos regulares TAP Portugal de Lisboa , com direito a 1 peça 
de bagagem até 23 KG 

� Assistência nas formalidades de embarque 
� Circuito em moderno autocarro de turismo; 
� Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa.  
� Alojamento em hotéis indicados ou similares  , em base de duplo; 
� Todos os pequenos-almoços buffet; 
� Refeições indicadas nos itinerários – 16 refeições ( sem bebidas )  
� Guias locais em Postdam, Berlim , Salzburgo 
� Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo  
� Espetáculo de folclore Tirolês 
� Comboio ecológico na visita de Estrasburgo; 



� Entradas incluídas  no“Rijksmuseum” 
� Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa); 
� Seguro Multiviagens – capital de 30.000 
� Taxas de turismo, serviço e IVA; 
� Taxas de turismo, serviço e IVA; 

 

O PREÇO NÃO INCLUI : 

� Bebidas e despesas de caráter pessoal  e quaisquer serviços não mencionados 
� Como incluídos 
� Suplementos 
� Gratificações 

Condições Gerais 

 
 

ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por 
Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na 
Rua Fernando Lopes Graça, nº 10 - A, 1600-067 Lisboa, 
contribuinte fiscal nº 501145834, com o capital social de 
Euros 200.000,00 matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com o 
Rnavt Nr 1951 
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do 
valor total da viagem, devendo o pagamento restante ser 
efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% até 
60 dias antes da realização da viagem e os restantes 30% 
até 30 dias antes da partida . A Agência organizadora 
reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo 
pagamento não tenha sido efectuado nas condições 
acima mencionadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
Valor informado sujeito a actualização à data da emissão. 
 

DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da 
via-gem, terá de pagar todos os encargos  a que a 
desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode 
ir até 15% do preço da viagem. Quando seja caso disso, o 
cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia já 
paga e os montantes acima referidos 

 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num 
número mínimo de participantes, pelo que  a Agência 
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a 
existir o número minimo de participantes. 

 
 

ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar 
as horas de partida ou substituir qualquer dos  hotéis 
previstos por outros de categoria similar, sem que o cliente 
tenha direito a qualquer indemnização ou reembolso das 
quantias pagas. 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos 
dos serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa, pelo que estão sujeitos às alterações que resultem  
de variações de custos nos transportes,  do combustível, dos 
hotéis, de direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações 
cambiais, etc. Sempre que se verificar esta alteração, o cliente 
será imediatamente  informado e convidado a, dentro do prazo 
que  lhe for fixado, aceitar o aumento verificado  ou anular  a 
sua inscrição nos mesmos termos e condições  previstos na 
rubrica “ Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier 
a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de 
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de 
todas as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma 
alteração e eventual variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem 
constante deste programa e  emergentes das obrigações 
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de 
responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Allianz e por 
uma caução no Turismo de Portugal , nos termos da legislação 
em vigor. 
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